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Van de voorzitter
Volgens mij heb ik niets teveel gezegd over de Open Dag in 
mijn vorige voorwoord. Want het was écht een feest 25 juni! 
Met een spannende dressuurwedstrijd in de ochtend, waarin 
er onderrmeer voor het eerst een D-diploma proef werd 
gereden. Helaas viel de inschrijving erg tegen en moesten de 
D-diploma’s in handicap tegen de C-diploma’s aantreden. 
De wedstrijden werden voor de verandering door jury’s 
van buitenaf gejureerd en dit maakte de uitslagen tot een 
verrassing.
Veel verassingen waren er ook in het middagprogramma. De 
woensdagmiddagles begon met een flitsende race, waarna er een tussenact 
kwam van een oude bekende van de Eigen Paarden dag. Bob en Annie de Rooij 
stalen opnieuw de show met hun kür op muziek. Speciaal voor het feest was de 
zaterdagochtendles omgetoverd in K7 en zij reden in vrolijk kleuren op feestelijk 
K3 muziek.
Na K3 was het tijd voor wat actie. Een stelletje feestelijke boeren scheurden 
door de bak tijdens het oeroude spelletje ringsteken. Met meer deelnemers 
is dit zeker een waardige vervanger voor het puntenspringen. De grootste 
verrassing kwam nadat de boeren de bak hadden verlaten. De huisvrouwenles, 
ook wel op de manege getiteld de TENA-les, waren opgetrommeld om gehuld in 
grote luiers een proef op Annelies van der Pies te rijden. Het grappige van deze 
verrassingsact was dat de vrouwen zelf ook pas een paar dagen van tevoren 
wisten dat zij mee zouden doen. Het feestelijke showprogramma werd zoals 
ieder jaar afgesloten met het achttal, dit keer op de muziek van Grease en met 
een heuse John Travolta als kopman(vrouw).
De parade was weer een fantastisch gezicht. Alle pony’s en paarden van de 
manege reden mee en stonden trots opgesteld bij de klanken van het Wilhelmus. 
Voordat de prijsuitreiking begon was er een bijzonder moment. Ik mocht aan 
Brooke Hospital for Animals een cheque uitreiken ter waarde van €1600,-  en dat 
geld is door jullie bij elkaar gereden met de dressuurwedstrijd in oktober. En dat 
is zeker iets om trots op te zijn!
Bij de prijsuitreikingen werden mooie en vooral snelle ererondes gereden. 
Uiteindelijk konden alle paarden weer lekker naar stal. Het Rad van Avontuur 
was weer erg lachen en er waren ook mooie prijzen te winnen. En wat is een 
Open Dag zonder springkussen!? Ik heb me goed vermaakt, ik hoop jullie ook.

Niet alleen op de Open Dag werden er Kampioenen gehuldigd. Ook tijdens 
de kringkampioenschappen van de federatieruiters waren er kampioenen. 
Nieuwsgierig of er een Ziende-ruiter bij was? Lees dan maar eens de 
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Federatieflits.

De kampen van dit jaar zijn inmiddels ook alweer geweest. Tijdens het ponykamp 
begin juli was het op de manege een ware Muppetshow. Uitstapjes naar het 
strand, vossenjacht in Nieuwkoop, smokkelaartje in het holst van de nacht, de 
Bonte Avond en natuurlijk heel veel ponies en paarden maakten deze week 
weer tot een succes. Het tienerkamp werd dit jaar gehouden onder ‘geen 
thema’, maar de tieners hebben daar zelf een behoorlijke draai aan gegeven. 
Ook hier veel paarden, buitenritten en crossen bij Sjaak op de dijk, een echte 
toileteerwedstrijd en veel nachtelijke activiteiten. Slapen doen we thuis he 
meiden!

En nu gaan de lessen weer beginnen en kunnen jullie alweer lekker gaan 
oefenen voor de volgende activiteit van RSV de Ziende: de Najaarscross op 17 
september. Zoek eens een andere pony uit en spring over die balken heen. De 
inschrijflijst zal begin september in de kantine hangen. Ben je meer van de 
dressuur dan zul je nog even moeten wachten. Pas op 29 oktober is er weer een 
Najaarsdresuurswedstrijd.

Ik wens iedereen weer veel plezier met rijden en sluit af met het volgende:
‘There is something about the outside of a horse that is good for the inside of a 
man’

Lot Paymans

Oproep!
Kort geleden ontving ik van Kristel 
Tatje het verzoek om op de site 
ook eens wat oudere dingen te 
plaatsen. Kristel heeft in de jaren 
90 op de manege gereden en had 
onze site ontdekt. Ze vond hem 
erg mooi en kwam met het idee 
om oude foto’s en eventueel ook 
oude berichten op een apart deel van de site te plaatsen.
Persoonlijk lijkt me het een geweldig idee, maar in die jaren waren er nog geen 
digitale fototoestellen en werden er dus ook veel minder foto’s gemaakt.
In oude mappen heb ik wel een aantal foto’s gevonden en ook heb ik er een 
aantal van Kristel mogen ontvangen. Probleem is echter dat ik niet goed weet 
uit welke periode ze zijn. En helaas ook vaak niet wie er op de foto’s staan.
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Binnenkort plaatsen we ze op de site, samen met een jubileum Pretpraat uit 
1995, toen de vereniging 20 jaar bestond.
Vraag aan jullie is om mij aan meer informatie te helpen over de foto’s.
Uiteraard zou ik ook heel blij zijn met meer materiaal uit de periode van voor 
2000.  Wie weet er bijvoorbeeld ook nog leuke dingen uit die tijd te melden.
Ik weet dat er veel jongeren op de manege rijden die die periode niet hebben 
meegemaakt, maar er zijn toch nog voldoende “oud-gedienden” om iets leuks 
mee te kunnen maken.
Mail alles wat je hebt naar pretpraat@deziende.nl of geef het aan een bestuurslid 
van de vereniging.

Brooke ontvangt € 1600,-
Zaterdag 25 juni organiseerde Ruitersportvereniging “De Ziende” weer een open 
dag op Manege Pretfort aan de Aarlanderveense Achtermiddenweg.
Om half tien werd begonnen met een grote dressuurwedstrijd voor de eigen 
leden.
Zoals in onderstaand 
overzicht van de uitslagen 
is te zien, werd gereden in 
verschillende klasses.
De Certificaat-ring was 
daarbij bedoeld voor de 
kinderen die nog niet eerder 
aan een wedstrijd hebben 
deelgenomen. Zij worden 
niet streng beoordeeld, maar 
hun protocollen worden 
vooral voorzien van allerlei 
opmerkingen waarmee 
ze hun rijstijl kunnen 
verbeteren. Opbouwende kritiek dus vooral.
Omdat er nu eenmaal  punten bij een wedstrijd horen, werden die natuurlijk 
toch ook gegeven.
De kinderen ontvingen echter allemaal een zelfde certificaat, voorzien van hun 
naam.

Vanaf half twaalf mochten kinderen van buiten de manege een ritje op een pony 
maken.
Hier was, zoals ieder jaar, weer behoorlijk belangstelling voor.

Cheque voor :
Brooke Hospital for Animals
voor een bedrag van:

Dit bedrag is tijdens een sponsorwedstrijd 
bij elkaar gereden door de ruiters van:
Ruitersportvereniging de Ziende 

&
Manege Pretfort in Aarlanderveen

€ 1600,–
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Vanaf een uur of één gingen de demonstraties van start.
Echter niet voordat eerst een reusachtige cheque van 1600 euro was 
aangeboden aan een vertegenwoordigster van Brooke Hospital for Animals.
Dit geld was al weer geruime tijd geleden door de leden van de vereniging bijeen 
gesponsord.
Deze open dag was een mooi moment om e.e.a. ten overstaan van het publiek 
aan Brooke aan te bieden.
Naast de gebruikelijke demonstraties, zoals o.a. een acht-tal van federatieruiters, 
was een nieuw onderdeel toegevoegd, namelijk het ringsteken.
Vier deelnemers reden in twee manches een parcours af met vier ringen.
Het publiek kreeg hierbij de gelegenheid een gokje te wagen over het aantal 
gestoken ringen per deelnemer. Dit was echter niet eenvoudig. Slechts 1 persoon 
wist dit van 2 deelnemers juist te gokken. Alle anderen zaten er verschikkelijk ver 
vanaf.

Om deze hele dag te bekostigen, werden de gehele dag lootjes verkocht en 
draaide aan het einde van de dag het rad van avontuur een aantal ronden. 
Hoofdprijs hierbij was een prachtig gevulde boodschappenwagen van Super de 
Boer uit Nieuwkoop. 

Om een indruk van deze gezellige dag te krijgen, kunt u de dikke 200 foto’s 
bekijken op de website van de vereniging: www.deziende.nl.
We plaatsen deze keer ook maar geen foto’s van de winnaars in Pretpraat, want 
doordat de prijsuitreiking te paard heeft plaatsgevonden, stonden de winnaars 
ver uit elkaar. In gedrukte vorm zouden de foto’s daardoor óf heel groot moeten 
worden, óf er zou niets op worden herkend. 
Dus ga gauw naar www.pretfort.nl, als je dat nog niet hebt gedaan.

Uitslag Certificaten
1 Julia Vianen op Sandor met 79 pt.
2 Melanie Sassen op Sandor met 78 pt.
2 Anne Niemel op Sandor met 78 pt.
4 Marieke Oudenes op Sandor met 77 pt.
5 Esmee Wulf op Sandor met 76 pt.
5 Fenna Schrijver op Sandor met 76 pt.

Uitslag zonder A-diploma    
1 Anne van Kempen op Sanne met 168 pt.
2 Sanne Buining  op Borah met 162 pt.
3 Iris Touw op Sanne met 161 pt.
4 Marit Bunt op Sanne met 159 pt.
4 Elise Borgstijn  op Kindly met 159 pt.
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Uitslag met A-diploma    
1 Petra Schutter op Dapper met 170 pt.
2 Linda de Groot op Borah met 165 pt.
3 Carola Stolk op Barney met 164 pt.
4 Jeanine van Oudenallen op Sanne met 162 pt.
5 Nikki van Vlietop Borah met 161 pt.
    
Uitslag met B-diploma    
1 Danique Woudstra op Kindly met 167 pt.
2 Femke Severrien op Pokey met 166 pt.
3 Jessica Rietveld op Barney met 165 pt.
4 Sanne Vreugdenhill op Kim met 162 pt.
5 Marlies Bruggemanop Pokey met 161 pt.
        
Uitslag met C/D diploma    
1 Kim Lek (D) op Kindly met 174 pt.
2 Lisa-Maria Uyterlinde op Kindly met 165 pt.
3 Bonnie Domburg op Mickey met 163 pt.
4 Anne de Haas (D) op Dapper met 162 pt.
5 Annemieke v/d Vlist op Menno met 159 pt.    
    
Uitslag Eigen Paarden  
1 Samantha Hoogerwerf op Hugo met 166 pt.
2 Margot Keizer  op Mickey met 165 pt.
3 Karen Epskamp op Tjitske met 163 pt.
4 Joyce Timmer (L1) op Bernie  met 162 pt.
5 Rick Ubink op Liberty met 160 pt.
5 Marielle Leliveld op Secret met 160 pt.

Als afsluiting van de prijsuitreikingen werden de bekers uitgereikt aan de 
verenigingskampioenen van het vorige seizoen.  Dit waren:
Bij de categorie “zonder A”: Sanne Buining en Tamara Pietersen met 68 pt.
Bij de categorie “met A” werd Marlies Bruggeman met 68 pt. de kampioene.
Bij de categorie “met B”: is Rick Ubink met 68 punten de kampioen.
Bij de categorie “met C”: Aaike Jelske vd Velde met 70 punten.
Bij de categorie “eigen Paarden”: Hier mag Patricia Leliveld met 70 punten zich 
kampioen noemen.

Alle bekers voor deze dag werden geschonken door de familie Leliveld 
uit Nieuwkoop.
Daarnaast hebben verschillende andere bedrijven en particulieren de vereniging 
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in geld of goederen gesponsord om deze dag mogelijk te kunnen maken. De ver-
eniging dankt daar dan ook al die sponsors hartelijk voor.
Een greep uit de bedrijven en particulieren die ons hebben gesponsord, maar ik 
weet zeker dat ik er ben vergeten. Bij voorbaat mijn excuses daarvoor.

Zadelmakerij van Rijs
Divoza

Fixet Ter Aar
Pets Place Alphen aan den Rijn

Intratuin Ter Aar
Familie Leliveld Nieuwkoop
Super de Boer Nieuwkoop

Jachthaven Plaszicht
Restaurant Tijsterman

Familie Weerheim
Hans Kempen Aarlanderveen
Weijers Gezondheidswinkel

Ros en Ruiter
De Brugspin

Slagerij Rietveld
P. van Roon Hillegom

Sport Express
De Bosrand

Firma Vossenberg
Zuivelboerderij Luijben

En iedereen die iets heeft geschonken
maar niet is genoemd!!

Federatieflits!
Zaterdag 11 juni Groenekan
Net als vorig jaar gingen Ragne en ik naar het grote Concours Agterberg in 
Groenekan. Ook Vera en Maybe waren van de partij in de L1. Helaas hebben we 
geen winstpunten gehaald maar het was wel weer een erg leuk concours met 
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veel goede ruiters en clinics van oa Anky van Grunsven. Ik had met Ragne in de 
M1 145 en 150 punten. Vera reed met Maybe 153 en 131 punten.

Zondag 12 juni Nieuwveen
Het zou Jolanda haar debuut met Boy in de L1 worden, ware het niet dat Boy 
zich weer eens blesseerde vlak voor deze wedstrijd. Dus ging alleen Ria naar 
Nieuwveen om daar weer eens een eerste prijs weg te halen met Northan. 
Doordat ze zich wat vergiste in de tijd zat ze alleen veel te vroeg op haar paard. 
De eerste proef ging goed maar bij de tweede was Northan al wat moe. 191 en 
178 punten waren het resultaat.

Zaterdag 2 juli Kringkampioenschappen Waddinxveen
Een trio van de Ziende ging op pad om de kringkampioenschappen onveilig te 
maken. Ria met Northan (Z1), Inge met Bolle (M1) en Ragne en ik (M1). Zoals 
gewoonlijk moesten Ria en ik weer bijna tegelijkertijd starten, maar doordat in 
ring wat uitliep heb ik kunnen zien dat Ria d’r eerste proef erg fijn liep. Northan 
was mooi verzameld en showde als vanouds in de uitgestrekte draf. Ondertussen 
ging ik met Ragne naar het andere terrein voor onze M1-proeven. De eerste 
proef ging heel goed voor mijn gevoel, Ragne bleef lekker doorlopen en vooral 
het galopgedeelte ging super. De tweede proef was ze wat matter maar liep 
ook lekker, zeker de middengalop. 
Toen ik klaar was was Ria inmiddels 
weer bij de veewagen en ze zei dat 
het erg goed was gegaan. Inge kon 
toen Bolle op gaan zadelen en klaar 
maken voor de proeven. Omdat 
Northan niet alleen wilde staan 
hadden we Ragne maar even bij 
Northan op de veewagen gezet. Die 
meneer krijgt echt sterallures! Toen 
mocht Inge naar de ring voor haar 
proeven. De eerste proef liep Bolle 
erg actief en knalde ze er een super 
middendraf uit. De tweede proef 
ging met iets meer ontspanning 
(ondanks de paraplu van Frank!) en 
zag er ook erg mooi uit. Kortom we 
waren alledrie erg tevreden over de 
prestaties van onze paarden!
Ria d’r uitslag werd als eerste 
opgehangen en ze had een 3e en 
4e prijs in het Z1 met 184 en 190 punten! In het totaal was ze 3e geworden en ze 
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mag dus door naar de Regiokampioenschappen. Toen was het nog wachten op 
de uitslag van de M1. Inge en ik liepen naar het bord met de uitslagen toe en we 
keken op de briefjes en ik begon heel hard te gillen want Inge haar naam stond 
helemaal bovenaan. ZE IS KRINGKAMPIOEN GEWORDEN! Gillend en juichend 
stonden we voor het bord. Inge had de 1e en  3e prijs, allebei de proeven waren 
167 punten waard en was dus M1-Kampioen met Bolle. Het was even zoeken 
naar mijn naam maar uiteindelijk had ik ook nog prijs: 5e met 159 pt en 16e met 
153 pt. Aan het eind van de dag zijn we met Bolle terug gegaan voor de Parade 
der Kampioenen en hebben we heel hard geklapt en gejuicht voor Bolle en Inge. 
Het was echt een superleuke dag en uiteindelijk is Inge dus ook door naar de 
Regiokampioenschappen.

Zondag 7 augustus Nieuwe Wetering
Ja hoor het gebeurde dan eindelijk: Jolanda maakte met Boy haar debuut in de 
L1. En wát voor een debuut. Ze behaalden meteen 2 winstpunten in deze nieuwe 
klasse. Met 161 en 165 punten werd het een geslaagde dag, ondanks dat de 
regen met bakken uit de lucht kwam. Gefeliciteerd Jo!

Vrijdag 12 augustus Heerjansdam Regiokampioenschappen
Een ware wolkbreuk barstte los toen de veewagen met daarin Northan en Bolle 
het terrein van de manege verliet. Vorig jaar was het Regiokampioenschap 
nogal triest verlopen dankzij regenbuien en het leek erop dat het dit jaar 
hetzelfde zou gaan. Totdat het ter hoogte van Rotterdam zonnestralen begon 
te regenen. Misschien zou het toch wat beter gaan met Inge en Ria op de 
regiokampioenschappen. Op deze vrijdag waren de voorrondes voor de finales 
op zaterdag. Het doel voor Ria was bij de eerste 8 te komen en voor Inge bij de 
eerste 10.
Ria moest als eerste rijden in een zonnige 
Z1 ring. Northan liep weer vrolijk en 
wilde iets té enthousiast een eenvoudige 
galopwissel doen, waardoor die een beetje 
mislukte. Maar verder reden ze een proef 
zonder fouten. Op de kampioenschappen 
worden de proeven door twee jury’s 
beoordeeld. Van allebei de jury’s kregen Ria 
en Northan 179 pt. Uiteindelijk was ze 6e 
in de einduitslag en dat betekende dat Ria 
op zaterdag terug moest komen voor de 
finales. 
Bolle en Inge gingen van start in de klasse 
M1. Inge moest op het drukke veld de weg 
vrij maken om haar ring te betreden, maar 
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Bolle liep super! Mooi ontspannen en ietwat snel proefje, maar zeker genoeg om 
van beide jury’s 162 pt te krijgen. Dat betekent dat Inge nu M2 startgerechtigd is 
want ze heeft inmiddels 10 winstpunten gehaald. Uiteindelijk bleek ze met deze 
mooie punten een 3e plaats te hebben behaald! Dus was Inge ook door naar de 
finales op zaterdag.

Zaterdag 13 augustus Heerjansdam Regiokampioenschappen 
Al om 7 uur ’s ochtends vertrokken we opnieuw naar Heerjansdam. Inge en ik 
hebben even ontbeten met een ijsje bij de benzinepomp. Om 8 uur kwamen we 
op het concoursterrein. Ria moest als eerst starten in de Z1. Northan kwam er 
net niet helemaal doorheen en dat was jammer. De proef verliep verder zonder 
fouten namelijk. Uiteindelijk vielen de punten helemaal niet tegen: 176 en 181 
pt maar de concurrentie was net iets beter. Ria werd uiteindelijk 13e van Zuid-
Holland in de moeilijke klasse Z1!
Toen was het de beurt aan Inge. Tijdens het losrijden was Bolle alweer erg braaf, 
maar in de ring mocht het net allemaal iets vloeiender. De proef was verder 
netjes genoeg en iedereen was erg tevreden. De jury’s waren het alleen niet 
helemaal eens en gaven 162 en 153 pt. Hiermee werd Inge 9e en mocht ze nog 
door voor de finale van het kampioenschap.
We moesten verschrikkelijk lang wachten op die finale, zodat Ria ondertussen 
Northan maar even naar huis bracht en wij dus een middagje met Bolle hebben 
lopen grazen op het wedstrijdterrein. Iets wat Bolle helemaal niet erg vond! 
Uiteindelijk was het weer tijd om op te zadelen en los te rijden. Met het losrijden 
ging Inge Bolle nog meer laten showen en toen ze de ring ingingen kwam Bolle 
zeer spectaculair binnen. De proef verliep erg netjes en we zaten daarna allemaal 
in spanning. Als Inge twee punten meer zou halen dan in de ochtend dan zou ze 
misschien wel naar de Nederlandse 
Kampioenschappen mogen! De uitslag 
werd pas bekend gemaakt na de 
parade, dus Inge mocht Bolle wéér 
opzadelen om mee te rijden in een 
grote stoet van ruiters. Maar helaas 
werd haar naam niet opgenoemd 
tijden de prijsuitreiking.
Ze bleek de finaleproef minder 
beoordeeld te zijn met 149 en 152 pt 
en dat was erg jammer, want als ze 
door was zouden we heel veel ijs gaan 
eten! Maar uiteindelijk is ze dus 9e van 
Zuid-Holland geworden in de M1, wel 
een superprestatie! Al met al was het 
een erg leuke dag en ik heb nog wat 
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ijs te goed.

De standen zijn nu dus als volgt:
Vera   Maybe  L1 + 0 
Jo  Boy  L1+2 
Celeste   Donja  L1 + 1 
Lot  Ragne  M1 + 7 
Inge  Bolle  M1 + 10 
Ria  Northan  Z1 + 15 (Z2 startgerechtigd!) 
 
Tot de volgende flits!

Lot J  

Theo en Thea-roddels
Wist U dat...
 
-  Dat het weer heel goed met Chardin gaat?
-  Wij dit wel snel weer willen “afkloppen”?
-  De mok van Chardin wordt ingesmeerd met sudocreme, voor zachte baby 
 billetjes?
-  Er nu een teevee in de kantine hangt?
-  Iris eigenlijk een verschrikkelijke hekel aan Benz heeft, en hem helemaal   
 afmat en verschrikkelijk laat zweten?
-  Lisanne vervolgens verbaasd is als iemand daar commentaar op heeft?
-  Er twee zeer geslaagde kampen achter de rug zijn op Pretfort, te weten het  
 ponykamp en het tienerkamp?
-  Het ondanks het wat mindere weer ontzettend gezellig was?
-  Ria alleen steen en been klaagt over dat kinderen tegenwoordig zo 
 belachelijk veel eten?
-  Dit meer over Ria zegt dan over de kinderen?
-  Zij gewoon is gewend aan de hoeveelheden die Marcel eet?
-  Natas en Jessica de broertjes Speet geschaakt hebben?
-  Jessica en Jelmer hun relatie zo goed houden doordat ze zo goed met 
 elkaar kunnen praten?
-  Zij dit, tot verdriet van de andere kampkinderen en -leiding, vooral 
 ‘s nachts in de tent deden?
-  Natas en Remon graag zo nu en dan “even alleen zijn”?
-  Dit misschien wel is omdat zij ook graag goede gesprekken voeren?
-  Het “smak, smak” tijdens al die gesprekken oorverdovend is?
-  Wij vol verwachting uitkijken naar de eerste “Rietveld/Speet” - 
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 nakomelingetjes?
-  Flitsie gesteriliseerd is?
-  Zij de volgende dag alweer vrolijk over de manege liep te rennen en 
 paarden in hun staart hing?
-  Zij nu ook nog geopereerd moet worden aan haar voorpootje?
-  Ria, Ellen en Chantal sexuele voorlichting hebben gehad van de tieners op  
 tienerkamp?
-  Zij met rode oortjes zaten te luisteren naar alle ins en outs van de wereld  
 van de liefde en de ...?
-  Lisanne een certificaat en een scooter in haar bezit heeft?
-  Zij de eerste keer gezakt was voor het certificaat, vanwege de zenuwen?
-  Zij nu heel stoer zegt dat het examen “onwijijijijs meeviel?”
-  Orphea inmiddels weg is, naar de nieuwe eigenaar (snik, snik)?
-  Gabber, het paard van Cor van Schaik, twee weken uit logeren was op de  
 manege?
-  De shetlanders zo lief waren om hem in de kudde op te nemen?
-  Zij heeeel verdrietig waren toen Gabber weer naar huis ging?
-  Ria drie volle weken vakantie had, slechts enkele dagen weg is geweest en  
 toen ook nog bijna eerder terug moest naar de manege omdat een paard  
 zich verslikt had?
-  Zij nu waarschijnlijk helemaal nooit meer op vakantie durft, want een 
 dagje al niet gaat zonder haar aanwezigheid?
-  Haar vakantie verder besteed heeft aan o.a. haar huis opruimen en het in  
 de olie zetten van het bakhek?
-  Vera best wel ziek was in de grote vakantie?
-  Ze eerst een longvlies-ontsteking had, toen ineens gewoon spierpijn en als  
 derde optie een rib-blokkade?
-  Belle helemaal in love is met Chantals nieuwe, jonge paard Unic?
-  Zij samen wel in een kleuterklasje zouden kunnen?
-  Belle namelijk erg stoute dingen doet, zoals tijdens het galloperen 
 zijwaards het springweitje in gaan?
-  Zij een onwijze rodeo-sessie weggaf tijdens de les van Lisanne, en dat 
 Lisanne’s moeder vervolgens doodleuk vroeg “bokte ‘ie nou, offeh..?”
-  Onze favoriete dressuurruiter Anky van Grunniken is?
-  Het paard Donja in een hoefnagel heeft gestaan en al enkele weken 
 kreupel is?
-  Celeste zich nu met rijden helemaal op Zoya gestort heeft?
-  Je dit wel terugziet, aangezien Zoya loopt als een trein en onwijs veel 
 geleerd heeft?
-  Celeste Donja nog wel veel poetst en met haar wandelt als dat kan?
-  Jolanda en Marco over een aantal maanden weer mama en papa gaan   
 worden?
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-  Karen het daardoor erg druk had, omdat ze op twee friezen moest rijden?
-  Wij op Pretfort een nieuwe, gemeenschaplijke vriend hebben, Herman ge 
 naamd?
-  Hij bij iedereen 10 dagen in huis blijft als ie er eenmaal is?
-  Hij wel wat zwaar op de maag ligt, en je dus blij bent als je hem na 
 10 dagen weer doorstuurt naar de volgende?
-  Het hier niet om een persoon gaat, maar om een zogenaamde 
 “ketting-cake”?
-  Esther er voor de gein stiekum wiet in wilde doen voor het doorgeven?
-  Het weer eens wat anders is als iedereen zonder er erg in te hebben aan de  
 space-cake gaat?
-  Ria dit niet zo’n goed idee vond, helaas?
-  Zij Vera met der zere ruggetje de planten en 
 takken in de vieze prutsloot liet knippen in een opgeblazen auto-binnenband?
-  Zij, toen Vera er al lang en breed in lag, zich hardop afvroeg hoe Vera er nu  
 toch weer uit zou moeten komen??
-  Vera hier een tikkeltje een “mosterd na de maaltijd”-gevoel aan over hield?
-  Marcel met kamp een heuze kabelbaan heeft gebouwd in de binnenbak?
-  Je vanaf de veewagen met een kabelbaan naar beneden kon roetsjen, en  
 uitkwam in een zwembad van strobalen met plastic erin? 
-  Vicky iets te vroeg de kabelzwieper losliet, nml. net voorbij de veewagen al?
-  Dit nog een behoorlijk stukje vallen was, voor ze de bakbodem raakte en  
 haar arm kneusde?
-  Het de kamppret niet mocht drukken en iedereen een poging heeft 
 gewaagd met de kabelbaan?
-  Vooral de “groten” niet van de kabelbaan af te rammen waren?
-  Wij hiermee gelijk een leuk ideetje weten voor de eigen paarden-dag van  
 volgend jaar?
-  Ria dan van het keukentrapje af mag, omdat ze anders last krijgt van haar  
 hoogtevrees?
-  Vera en Karen een beetje ontspoord zijn?? en dat Karen dan gaat dreigen  
 om der opa op te bellen!!!
-  Inge en Ria geselecteerd zijn voor het regio-kampioenschap?
- Hier meer over te lezen is in de Federatie Flitsen!
-  Wij weer bere-trots zijn op onze eigen Ankies?
-  Het minder fijn is dat onze poetsplaats nog steeds heel vaak een zooitje is?
-  Er de kans bestaat dat hij gesloten wordt, omdat men nog steeds te lui is  
 de mest van zijn of haar paard naar de mesthoop te brengen?

Dit dus een hint is: 
RUIM DE POETSPLAATS OP NA GEBRUIK!!!
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Pretpaard van de maand.

Dit keer…..
Liberty!

 
Naam: Liberty
Leeftijd: 21 lentes jong 
(geb. 8 april 1984)
Geslacht: Ruin
Stokmaat: 1.60 m.
Ras/type: KWPN
Kleur: (vliegen) schimmel
Afstamming: onbekend (er werd 
gezegd dat zijn vader Pion zou zijn)
Aftekeningen: toen ik Liberty 
als bijna 4 jarige kocht was hij een 
blauwschimmel met een witte bles en 4 witte benen. Na elke winter is het weer 
een verrassing wat er onder de winterharen vandaan komt. Rond zijn 12e werd 
hij steeds witter en sinds enkele jaren krijgt hij steeds meer bruine “sproetjes”.
Andere opvallende uiterlijke kenmerken: brede hals en een lekker kontje!

Voorgeschiedenis: Eind maart 1988 (al weer ruim 17 jaar geleden) heb ik Liber-
ty gekocht. Hij stond in Wenum Wiesel (vlakbij Apeldoorn) en had hooguit twee 
keer een bit in gehad en een zadel op zijn rug gehad. Klein proefritje gemaakt, 
maar ja, wat moet je daar van vinden. Een paard wat nog niets gewend is en 
de hulpen niet begrijpt. Toen ik uit de stal liep om weg te gaan hinnekte Liberty 
naar mij. Ja, toen was ik verkocht!
We zijn begonnen bij de Alphense Ruiters (nog langs de Heimanswetering). Ik 
had Liberty nog geen half jaar toen hij een peesklap kreeg. Van dr. Offereins 
kregen we een schema mee. Drie maal daags 5 minuutjes stappen op de harde 
weg. Dit werd in ongeveer acht weken tijd uitgebreid naar uiteindelijk 15 mi-
nuten stappen > 10 minuten draven > 15 minuten stappen. Uiteindelijk zijn we 
zo’n maand of drie uit de running geweest. Door deze “behandeling” is Liberty 
wel verkeersmak geworden. Bij de Alphense Ruiters ben ik ook begonnen met 
wedstrijden. Dat ging echter niet zo denderend. In anderhalf jaar tijd maar twee 
winstpuntjes in de B!? Eind 1991 ben ik met Liberty naar de familie Angenent 
(jazeker, onze spruitjesboer die de Elfstedentocht heeft gewonnen) verhuisd. Hier 
kreeg ik voor het eerst les van Ria. Liberty liep heel kort en Ria had er een zwaar 
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hoofd in. Maar we pakten het aardig op. Aangezien Liberty daar een chronische 
bronchitis heeft opgelopen en hij in een stal stond met hooi en stro opslag (wat 
dus funest is) en daar ook niet dagelijks het land op kon, zijn we verhuisd naar 
manege Vossenburch in Langeraar. ’s Zomers was het daar goed voor Liberty, 
maar in de winter was het niets (toen was het nog niet zoals het daar nu is). Na 
ruim een jaar zijn we verhuisd naar de familie Rijneveld in Nieuwveen. Geluk-
kig wilde Ria hier ook les komen geven. We zijn helemaal opnieuw begonnen 
en na een tijdje durfde ik het wel weer aan om wedstrijden te gaan rijden. En 
niet onverdienstelijk. We reden bijna elke wedstrijd wel een winstpunt (een paar 
keer zelfs twee per proef). Op een gegeven moment mochten we in de M gaan 
starten. Maar Liberty had moeite met de contragalop en dat wilde ik thuis eerst 
goed onder de knie hebben alvorens te gaan starten in de M. Helaas door een 
noodlottig ongeval (juli 1999) met Liberty in het land is het er niet meer van 
gekomen om M te starten. Liberty had een trap van een ander paard gehad op 
zijn schouderblad. Na eerst een week thuis dokteren met de dierenarts zijn we 
uiteindelijk in Utrecht beland. In eerste instantie kon men niets vinden op de fo-
to’s, maar alles wees erop dat er een breuk moest zijn. Uiteindelijk is er een echo 
gemaakt en daar kwam een scheurtje van zo’n twee centimeter tevoorschijn op 
een heel kritiek punt. Als het nl. zou doorscheuren was het het einde van Liberty! 
Hij heeft zes weken volledige stalrust gehad in Utrecht. Aangezien hij niet kon 
gaan liggen was hij op een gegeven moment witter dan wit. Toen we uit Utrecht 
werden “ontslagen” moest hij thuis ook nog eens een maand volledige stalrust 
hebben. En dat midden in de zomer met mooi weer!?
Ik ben daarna zo blij geweest dat hij weer kon lopen en vond toen de wedstrij-
den totaal niet belangrijk meer. Al moet ik eerlijk zeggen dat ik diep in mijn hart 
nog wel eens M had willen starten. Maar ik zag het niet meer zitten om een heel 
weekend in de weer te zijn voor twee maal 6 minuten rijden. Want ja, wilde ik 
met Liberty mooi op de wedstrijd komen dan was ik zaterdags aan het poetsen, 
wassen en vlechten en op de wedstrijddag kwam ik een uur eerder om de gele 
ligplekken weg te werken. Je moet er wat voor over hebben, maar als je dan 
complimenten krijgt doet je dat toch wel goed.
Sinds november 1999 staat Liberty bij manege Pretfort. Liberty staat daar lekker 
in een buitenstal (wat goed is voor zijn longen) en kan lekker de polder inkijken. 
Volgens mij heeft hij het onwijs naar zijn zin. En daar gaat het mij om. Liberty 
moet tenslotte 24 uur daar vertoeven. Sinds enkele jaren rijdt Rick Ubink op 
Liberty en dat gaat heel goed. Ik heb begrepen dat hij clubkampioen is geworden 
met Liberty. Proficiat! Dat flikt mijn Liberty toch maar weer op zijn oude dag! Ik 
hoop nog heel wat jaren van Liberty te mogen genieten en hoop dat we ook nog 
heel wat buitenritjes samen kunnen maken.
Bovenstaande is maar een beknopte beschrijving van de ruim 17 jaar dat we 
elkaar kennen, maar als ik langer door ga ben ik bang dat deze pretpraat alleen 
maar gevuld wordt met de perikelen van Liberty. Wil je meer weten spreek mij 
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dan gerust aan.
Hobby’s: eten en likken (vooral als hij net iets lekkers heeft gehad). En rollen in 
een heerlijke modderplas.
Houdt niet van: mannen en dierenartsen. Sjaak (de hoefsmid) heeft soms ook 
wat problemen om Liberty uit zijn stal te krijgen. Een goede remedie van Sjaak 
is om dan met een kruiwagen binnen te komen, want ja, als hij daar een trap 
tegen geeft is het niet zo erg. Verder heeft Liberty een hekel aan prikken (maar 
wie heeft daar geen last van?) en wormenkuren. Waar Liberty echt niet tegen 
kan zijn horzels. Als er ergens een zit dan gaat hij stil staan en laat dan duidelijk 
blijken waar die zit en dan moet ik de horzel weg slaan.
Goede eigenschappen: trouw, betrouwbaar, goed luisteren. We kennen elkaar 
natuurlijk na 17 jaar door en door, dus voor mij heeft Liberty geen geheimen 
meer (en andersom ook niet). Liberty gedraagt zich netjes als er een pony/paard 
mee de weg op gaat die dit nog niet gewend is. Hij wil dan echt wel laten zien 
dat er niets aan de hand is.
Minder goede eigenschappen: als Liberty op vreemd terrein is samen met 
een ander bekend paard dan kan hij lekker gaan “plakken”. Voorheen was dat 
nog wel eens lastig op wedstrijden.

Ingezonden door baasje Margot

Onderonsje
met….
De rubriek waarin een bekend
gezicht zich voorstelt.

Dit keer:
Lisanne!!!

Deze keer ben jij de pineut, Liesje! Je komt in de Pretpraat! Vertel eens, 
wie ben jij?
Nou okee dan, ik ben Lisanne van der Noordt, geboren op 10 februari 1989 te 
Alphen aan den Rijn. Ik ben dus 16 jaar jong! Ik woon nu in Nieuwkoop, vlakbij de 
manege. Ik woon daar sinds 2000. In dat jaar ben ik ook op Pretfort begonnen 
met paardrijlessen. Daarvoor reed ik 5 jaar bij de Alphense Ruiters.
Hoe ben je in Nieuwkoop verzeild geraakt, en dan nog wel op zo’n 
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mooie plek in Nieuwkoop?
Mijn ouders wilden verhuizen naar een rustigere omgeving. Ze vonden een 
huisje naast Hotel Restaurant De Ziende, heel schattig en lekker “vrij”. Ik vond er 
destijds niets schattigs aan en wilde niet weg uit Alphen, maar nu heb ik het er 
erg naar mijn zin! Vooral omdat de manege zo lekker dichtbij is!
Heeft het lang geduurt voordat ook jij het naar je zin had?
We gingen er aan het begin van de zomervakantie heen verhuizen, en toen had 
ik er nog helemaal geen vriendinnen. Pas na de zomervakantie ging ik naar het 
Ashram College in Nieuwkoop en maakte ik wat vrienden. Toen begon ik het 
pas leuk te vinden. Toen eenmaal de lessen op manege Pretfort weer begonnen 
kreeg ik het echt naar mijn zin natuurlijk. Het heeft dus een paar maanden 
geduurd voordat ik het echt leuk ging vinden in Nieuwkoop.
Ben je “enig-kind”, of heb je nog broers of zussen?
Ik heb 1 oudere broer. Hij heet Barry en is 4 jaar ouder dan ik.

Heb je vaak ruzie met je grote broer, of valt dat wel mee?
We hebben wel dagen dat we elkaar in de weg zitten, maar meestal gaat het 
goed hoor. Als het erop aan komt is hij er echt voor me en ik ook voor hem!
Je vader werkt voor een bekende bier-leverancier en is vaak lang van 
huis, toch?
Hij is alle weekenden thuis, maar verder werkt hij doordeweeks in Polen. 
Gelukkig is hij ook wel eens een weekje vrij en is hij wat langer in Nederland.

Wat voor school doe je?
Ik begin volgende week met mijn nieuwe school, namelijk een orientatiejaar 
bij de Koninklijke Marine in Utrecht! Ik krijg een druk jaar met o.a. veel stages 
en heeel veel sport en hopelijk kan ik na dit jaar dan intern bij de marine in Den 
Helder. Ik hoop dan te gaan varen, veel te reizen en heel veel te zien en mee te 
maken in de wereld!
Dat lijkt me een hele pittige opleiding zeg, een echte mannenwereld! 
Het is inderdaad een pittige opleiding, je moet er denk ik echt voor de volle 100 
% voor gaan. Het is ook echt een mannenwereld maar dat schrikt me niet af! 
Sterker nog: ik vind het wel lachen!! Heerlijk hoor, mannen zeuren niet over 
maandelijkse kwaaltjes, ze roddelen niet of nauwelijks en als ze een boertje of 
een scheet moeten laten doen ze dat gewoon! Lekker toch? Hahahaha! 
Okee, nu even wat anders… Wie zijn jouw beste vrienden of 
vriendinnen?
Ik heb een heleboel leuke mensen om me heen met wie ik goed kan opschieten. 
Met iedereen heb ik weer een ander soort contact. De mensen met wie ik de 
afgelopen tijd het meest contact heb gehad zijn Sam, Sonja en Esther. En Belle is 
natuurlijk mijn aller, aller, allerbeste hartsvriendin!!!
Ja hoor, een pony als je hartsvriendin???
Echt wel, ideaal! Ze luistert als de beste en ze heeft nooit commentaar of kritiek, 
hihihi…
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Nou, vertel dan maar even over je liefste Belle hoor!
Ze is een hele lieve en ontdeugende D-pony, van 5 jaar oud. Ze is een 
roodschimmel van een onbekend merk (een vuilnisbakkie dus) en heeft de meest 
onschuldige blik in haar ogen die je ooooit hebt gezien, maar ondertussen….Ik 
lease haar nu ongeveer een half jaar samen met Esther en we worden af en toe 
samen moedeloos van haar kuren maar toch blijft ze de allerliefste! Ze zit op het 
moment echt in de kleuterfase en heeft inmiddels een medekleuter gevonden als 
weilandmaatje (Unic, het nieuwe paard van Chantal! Red.). Ik zit met Belle in de 
les bij Ria, op dinsdagavond van 19-20 uur en dat is zwaar maar erg leuk!

Wat is daar zo zwaar aan dan???
Nou…Je let op Belle, maar ondertussen hoor je Ria van alles zeggen zoals: 
“Rug recht, benen eraan, niet op de hoefslag blijven plakken, neus omhoog en 
borst naar voren, denk aan de stelling, net iets dieper instellen, kijken waar je 
heengaat, nog net iets meer erdoor, vergeet je buitenbeen nou niet, teugels niet 
te lang maken, aanleuning houden, heeel stil zitten, ritme aangeven, vlugge 
ophoudinkjes maken, niet jezelf vastzetten, ontspannen, benen lang maken, 
ruimere passen en niet sneller….enz, enz…” 
AAAAAAARCH!!!!  Op al die dingen tegelijk letten maakt het reuze zwaar!!
Wat is er nou zo leuk aan paarden? Als ik dit allemaal hoor, vraag ik 
me dat wel eens af hoor!
Zoveel joh! Met een paard ben je zo intensief en inspannend bezig…Je kunt met 
een paard echt samen naar een bepaald doel toe werken. Je kunt er een sport 
van maken door met het dier om te gaan, dat is toch heel bijzonder! Het roept 
een soort teamgevoel op, wat je met een paard hebt. Alhoewel Belle en ik niet 
altijd op 1 lijn zitten met wat we voor ogen hebben, hahaha!
Nog even wat anders, wat zijn je hobbies buiten het paardrijden?
Ik zit op gitaarles en ben gek op mijn honden Yentl en Amber. Het zijn Bearded 
Collies, net als Samson van Samson en Gert.
Verder houd ik van films kijken, spelen met Sonja en Esther pesten!

Tenslotte: Wat is je levensmotto?
“Stille wateren hebben diepe gronden” past wel bij mij, omdat mensen mij 
kennen als heel stil maar ondertussen heb ik een heleboel te zeggen! 
Mijn eigen levensmotto is: “Maak van elke dag je mooiste dag, misschien is het 
wel je laatste!!!”

www.pretfort.nl
Wij zoeken voor de site anecdotes, verhalen, foto’s e.d.

uit de jaren ‘80 en ‘90
Heb je iets (te melden), mail het dan naar

pretpraat@pretfort.nl
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	 17	september						 	 Najaarscross
 Schrijf nu in op de lijst die inmiddels in de kantine hangt.
 We rijden weer een puzzelrit voor de kleinste, een puzzelcross  
 voor de wat meer ervaren kinderen en de echte cross voor  
 iedereen die dat aandurft en van zijn of haar instructrice hier  
 aan mee mag doen.
	

	 29	oktober						 	 Najaarsdressuur
 Ook hier natuurlijk weer de bekende indeling.
 Zonder A-diploma, met A-diploma
 Met B-diploma, met C-diploma en met D-diploma!!

 Speciale oproep aan de jeugd met D-diploma:
 Zorg dat je deze keer meedoet, want het aantal
 deelnemers in jullie categorie was vorige keer wel
 extreem laag. Inschrijven dus!
 

	 26	november							 Sinterklaasfeest


